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HEDEHUSENE: Til Danmarks mest familievenlige løb kan du komme tæt på en kendt gul figur: Pikachu 
kommer til Hedelandsdysten søndag den 27. august! Den kommer og hepper og stiller sikkert også gerne op 
til en selfie. Se om du kan fange Pokémon’en - den er svær at overse. Fristen for online tilmelding er den 
21. august via linket her: http://bit.ly/tilmeldingHedelandsdysten. Du kan også tilmelde dig på selve dagen.

Pikachu til Hedelandsdysten
TIRSDAG D. 22. AUGUST 201716 LOKALAVISEN TAASTRUP

AF STINA FELBY EGERUP
stina.felby.egerup@sn.dk

HEDEHUSENE: I onsdags var 
det præcist et år siden, der 
blev taget første spadestik til 
det store projekt Råderum i 
Charlottekvarteret - et pro-
jekt, der skulle give et løft til 
særligt de fysiske udearealer i 
boligområdet. 
Og det må man sige er lykke-
des. Onsdag kunne de mange 
nye faciliteter få deres officiel-
le indvielse, og de har givet 
området et løft, der vil binde 
kvarteret og byen sammen på 
ny, sagde borgmester Michael 
Ziegler (K) i sin tale ved ind-
vielsen.

»Dengang prøvede vi at fore-
stille os, hvordan det hele ville 
komme til at se ud, men nu er 
ventetiden forbi, og vi behø-
ver ikke længere forestille os 
noget. For vi står midt i det. I 
hjertet af en bydel, der nu har 
nogle af de fineste faciliteter 
i hele kommunen. Faciliteter 
som inviterer til at få venner og 
gæster på besøg fra hele byen 
for at lege, spille, træne og for 
at tilbringe en dejlig tid med 
hinanden,« sagde han.

»Jeg ved godt, at vejen her til 
har været lang, og at det sidste 
års tid har virket som en slags 
undtagelsestilstand for mange 
af jer. En nedlukket skolegård, 
mudrede græsarealer, væltede 
træer, store gravemaskiner på 
gangstierne og en elsket fod-
boldbane, der blev jævnet med 
jorden. Men når jeg står her, så 
håber jeg, at I, ligesom jeg, kan 
se og mærke, at det har været 
besværet værd.

Bindes sammen på ny
Den store vision for projektet 
har været at binde Charlot-
tekvarteret og byen sammen 

på ny, både fysisk og socialt. 
Fysisk har man anlagt et parks-
trøg op igennem kvarteret med 
en lang række rekreative områ-
der, der inviterer til forskellige 
aktiviteter. Og fortsætter man 
ad parkstrøget ind mod Hede-
husene centrum, vil man helt 
naturligt træde ind på den nye 
sti gennem Byparken - en sti 
der blev anlagt, som en del af 
byfornyelsen af det indre He-
dehusene.

Ud over parkstrøget har 
Charlotteskolen fået en ny 
skolegård, der er forenet med 
det store grønne fællesareal i 
hjertet af Charlottekvarteret. 
I dette område har man også 
anlagt et udendørs klatremiljø 
med et stort klatretårn og to 

store boulders, som er konstru-
eret så de ligner klipper. 

Et andet af de store fysiske 
tiltag i projektet har været at 
styrke førstehåndsindtrykket 
ved indgangene til boligom-
rådet. Her har man lavet ny 
belysning, renoveret tunneller, 
anlagt mere parkering, så der 
ikke bliver parkeret i rabat-
ten og en lille plads er blevet 
anlagt, der hvor man møder 
kvarteret, hvis man kommer i 
bil fra Hovedgaden.

»Jeg oplever, at det her pro-
jekt er så meget mere end bare 
tilblivelsen af alle disse fine fa-
ciliteter. Det er ligeså vigtigt at 
huske, at det også er med til 
at binde Charlottekvarteret og 
Hedehusene by bedre sammen 

både fysisk og socialt,« sagde 
borgmesteren og understrege-
de, at det nu er op til borger-
ne i området, hvordan de nye 
områder skal bruges. 

»Jeg er glad, fordi jeg kan 
se, at Charlottekvarteret er 
blomstret op, ikke bare fysisk, 
men også socialt igennem alle 
disse år. Fordi I, beboerne i 
Charlottekvarteret går forrest 
i rigtig mange sammenhænge 
her i byen og i kommunen. I er 
virkelig blevet et unikt stykke 
Danmarkshistorie - på den fede 
måde,« sagde han til de man-
ge fremmødte, inden der blev 
åbnet for rundvisninger rundt 
til de nye områder.

Mere end et fysisk løft
LØFT. Det største fysiske løft af udearealerne i Charlottekvarterets historie. 
Det er, hvad der sidste onsdag blev indviet, men det giver også et socialt 
løft til området, lød det ved indvielsen.

HEDEHUSENE: Anita Pedersen 
begyndte som studiepraktikant 
i Det boligsociale sekretariat - 
også kaldt Cirkuspavillonen 
samme dag som Råderums-
indvielsen fandt sted.
»Jeg ankom for første gang til 
Charlottekvarteret en onsdag 
morgen, samme dag som Råde-
rumsindvielsen, på daværende 
tidspunkt til et stadig dvælen-
de kvarter. Der gik dog ikke 
længe, før solen brød frem fra 
skyerne og kvarteret vågnede. 
Beboerne gik rundt eller sad 
i kvarteret og nød deres om-
givelser - samtidigt boltrede 
børnene sig på de flotte udea-

realer i frikvarterne,« fortæller 
Anita Pedersen, som det gjorde 
et særligt indtryk på, hvordan 
folk og beboere hilste på hin-
anden og på den nystartede 
praktikant.
»Det gjorde kvarteret for en 
fremmed, som mig, til et meget 
levende og imødekommende 
sted.« 

Onsdagen var ikke en helt 
almindelig onsdag, da der var 
indvielse af det nye Råderum. 

»Den dag var der ekstra gang 
i den, da klokken slog 12.00. 
Her var både borgmesteren, 
boligforeningerne, beboere 
både i og udenfor Charlot-

tekvarteret og skolebørnene 
mødt frem. Særligt børnene var 
begejstrede for indvielsen, da 
den både bestod af at hjælpe 
borgmesteren med at klippe 
den røde snor over, klartre på 
klatrevæg, lytte til musik og 
selvfølgelig spise is,« fortæl-
ler Anita Pedersen og tilføjer: 
»Efterfølgende blev de voksne 
beboere i Hedehusene og de 
involverede parter i projektet 
vist rundt i kvarteret, hvor der 
blev drøftet på kryds og  tværs, 
og jeg fulgte selvfølgelig trop. 
Det som slog mig mest var 
mangfoldigheden og de frivil-
lige i området. Jeg hilste blandt 

andet på 10 måneder gammel 
Walid og den 84-årige fødselar 
Mogens. Man hører ofte om fri-
villigheden og foreningslivets 
forfald, men det gør sig, efter 
min oplevelse, ikke gældende 
i Charlottekvarteret. Alle hjalp 
til, hvad enten det handlede 
om at samle skrald, passe klat-
revæg eller være kage- eller 
grillmaster. Min dag i Charlot-
tekvarteret sluttede, da grillen 
blev tændt, og jeg var blevet 
mættet med gode indtryk og 
godt humør.« 

Gæst i Charlottekvarteret

Et flot vue over de nye arealer i Charlottekvarteret set fra det nye klatretårn. Foto: Thomas 
Olsen
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ANSGARKIRKEN  •  Hovedgaden 369  •  2640 Hedehusene  
tlf. 40 23 91 92  •  loes@km.dk  •  www.hedehusenekirke.dk

MØD OS PÅ 
FRIVILLIGHEDSDAGEN 
Kom forbi kirkens bod og se, om du kan svare rigtigt  
og vinde en Luther-øl.

Sæsonen starter 4. september 2017.
I Hedehushallens Selskabslokaler.

Nye hold - også for begyndere -
ALLE kan lære at danse så kom og gør

noget godt for din kondition og dit humør.
Se det nye program på
www.hannesdans.dk

eller hvis du har spørgsmål
mail: hanne@hannesdans.dk
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Velkommen til den nye 
gymnastiksæson 2016 – 17 
 
Der er tid for tilmelding til en 
aktiv vintersæson. 
 
Vælg mellem 
gymnastiktilbuddene 
  

o Far, mor og barn  

 

Kom og mød os

”Kom og mød os til fest på Hovedgaden 
på lørdag - hilsen FDF Hedehusene”


